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ÚLTIMAS - O preço da cesta de Natal no País já subiu 5,91% 
este ano, aponta a pesquisa elaborada pela Fipe (Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômicas). Ao todo, a entidade 
avaliou 26 produtos, 15 deles integram a cesta natalina e 11 
estão na lista de outros itens natalinos. No final de 2020, a 
cesta de Natal custava cerca de R$ 309,86, mas neste ano 
o valor aproximado é de R$ 328,17. O aumento total é de 
aproximadamente R$ 19. O cálculo considera a variação 
do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos produtos 
analisados numa comparação entre a segunda quadrissemana 
de dezembro de 2020 com os valores fechados em outubro 
deste ano.

ÚLTIMAS - De acordo com o levantamento, ao final do 
3º trimestre de 2021, 63% dos representantes dos setores 
do comércio e de serviços estavam mais otimistas com o 
desempenho dos seus negócios em comparação ao primeiro 
trimestre deste ano, quando foi registrado um percentual 
de 59%. A pesquisa aponta ainda que 56% dos empresários 
consultados pretendem realizar investimentos em seus 
negócios até o fim de 2021. Deste total, 6 em cada 10 irão 
apostar em novos produtos e também em tecnologia da 
informação. Outros 51% pretendem aplicar em mão de obra 
qualificada. Também foi registrado aumento significativo na 
expectativa de aumento no faturamento. 

O mais eficiente veículo de divulgação em toda Região Norte da Capital
Desde 1963 ampliando e consolidando sua liderança na Zona Norte

Hoje...
... a Avenida Santos Dumont, um dos principais acessos para a Zona Norte, é uma das vias mais 

preservadas da região. De um lado, o Aeroporto Campo de Marte e as instalações da Aeronáutica 
não permitiram, ao longo do tempo, que a explosão imobiliária modificasse completamente sua es-
trutura, como acontece em grande parte da cidade. O monumento Heróis da FEB, tornou-se um 
importante ponto turístico da cidade e “porta de entrada” para a Zona Norte. Durante muito tem-
po, foi palco de grandes eventos populares que reunia milhões de pessoas ao longo da avenida. O 
local também sedia as instalações da Guarda Civil Metropolitana.
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Ontem...
... a foto publicada na edição de A Gazeta da Zona Norte de 19 de dezembro de 1976 ilustrava 

a matéria: “III pista na Avenida Santos Dumont e obras do monumento aparecem. Na ocasião, a 
Avenida Santos Dumont estava em processo de alargamento, receberia mais um pista para o fluxo 
de veículos e estava na fase inicial da construção do Monumento Heróis da Força Expedicionária 
Brasileira, cartão postal da Zona Norte.

Em cond. fechado, c/ 3 dorms, sala, copa e cozinha, 2 banheiros, 
1 lavabo, área de serviço. Terreno: 1.050m2. Área construída: 

187m2. A 30km de Piracicaba. R$ 560 mil. Direto c/ prop.

CASA NA CIDADE DE SÃO PEDRO

Cel: (11) 99020-3434 c/ Catarina

2832-5458 (sr. João Carlos)
99886-9162 (sr. Moura)

3 dorms, ste c/ arms, sl. 2 ambs, coz. c/ arms,  
á. serviço, banh. social, dep. empr. c/ banh, salão de 
festa, aquecimento solar, piscina, 1 vaga coberta, 
R$ 2.000,00, condomínio. + encargos. Tratar:

ALUGA-SE EXCELENTE
APTO SANTANA

RUA ALFREDO PUJOL, 266
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Fab Lab Livre SP retoma cursos 
e oficinas presenciais: veja 
programação de dezembro

“Onde se aprende a fabri-
car quase tudo”. A rede Fab Lab 
Livre SP, composta por 13 labo-
ratórios de fabricação digital, 
está com programação e turmas 
abertas para cursos e oficinas 
presenciais.

As atividades são gratuitas e 
abrangem uma série de temas: 
corte a laser, marcenaria, pro-
gramação de aplicativos, robó-
tica, eletrônica, reciclagem de 
plástico, impressão 3D, entre 
outros.

Geridos pela Secretaria 

Mu nicipal de Inovação e Tec-
nologia (SMIT), os 13 fab labs 
formam a maior rede pública 
de laboratórios de fabricação di-
gital do mundo e estão distri-
buídos em diversas regiões da 
capital.

Os cursos possuem diver-
sos níveis de experiência, in-
clusive para quem nunca teve 
contato com técnicas de fa-
bricação. Para conferir a lis-
ta completa de cursos e fazer 
a inscrição, acesse: https://fab 
lablivresp.prefeitura.sp.gov.br/

cursos/lista. As unidades ofere-
cem, além das oficinas, os servi-
ços de desenvolvimento e orien-
tação de projetos. 

Confira o endereço das uni-
dades da rede Fab Lab Livre SP 
na Zona Norte:

CEU Anhanguera
Rua Pedro José de Lima, 1.020 
- Anhanguera

Centro Cultural da Juventude
Avenida Deputado Emílio Car-
los, 3.641 - Limão
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Centro Cultural da Juventude é um dos locais a receber a programação da rede Fab Lab Livre SP

Fofão, nascida no Lauzane 
Paulista, é um exemplo de 

atleta e grande ser humano
Foram 30 anos de dedica-

ção ao Vôlei Feminino e uma 
carreira que até hoje orgulha 
os brasileiros. Hélia Pinto, a 
atleta Fofão, é muito mais do 
que uma das maiores perso-
nalidades do esporte nacional. 
Depois de fazer uma carrei-
ra impressionante que come-
çou com apenas 15 anos de ida-
de, Fofão tem em seu currículo 
nada menos do que passagens 
em diversos clubes do exterior 
(Itália, Espanha e Turquia), 
além de 17 anos com a Seleção 
Brasileira. Ela é a única joga-
dora de Vôlei a disputar 5 edi-
ções dos Jogos Olímpicos, ten-
do conquistado três medalhas, 
duas de bronze (Atlanta 96 e 
Sidney 2000) e uma de ouro 
(Pequim 2008). 

A ex-camisa 7 e capitã da 
seleção que conquistou o pri-
meiro ouro da história do Vôlei 
Feminino brasileiro, foi ain-
da seis vezes campeã do Grand 
Prix, campeã sul-americana, 
campeã pan-americana sendo 
considerada melhor levanta-
dora em algumas das competi-
ções. Durante suas passagens 
por clubes de todo o mun-
do, Fofão foi campeã mun-
dial pelo Fenerbach (Turquia), 
Champions League (Itália) e 
seis vezes campeã da Superliga. 
Em 2016, entrou para o Hall da 
Fama do Vôlei, nos EUA.

A aposentadoria das qua-
dras veio em maio de 2015, aos 
45 anos. Mas Fofão segue sendo 
o ícone e o exemplo para mui-
tos jovens que sonham com o 
esporte. Nascida no Lauzane 
Paulista, Zona Norte, Fofão via-
jou o mundo jogando, mas aqui 
ficaram suas raízes. Embora te-
nha saído da região com apenas 
15 anos para jogar profissional-
mente, ela ainda tem parte da 
família morando no bairro em 
que nasceu e constantemente 
visita a região. “Gosto de ir a al-
guns lugares e algumas pessoas 
me reconhecem como a Fofão. 
Mas quando eu escuto alguém 
me chamando como “Helinha”, 
já sei que é alguém que fez par-
te da minha infância”, conta a 
atleta.

Na última segunda-feira 
(13), A Gazeta da Zona Norte 
teve a oportunidade de conver-
sar com a campeã que voltou 
ocasionalmente à região. Fofão 
foi convidada a participar de 
um evento de uma escola es-
tadual para entregar as meda-
lhas ao final de um campeona-
to. Lá estava ela, numa tarde 
de muita chuva, com a alegria 
e simplicidade de quem con-
quistou passo a passo as suas 
vitórias. 

“Eu também vim de uma 
família simples, mas a cada 
oportunidade eu aproveita-
va e seguia em frente. Nunca 
imaginei conquistar tanto. 
Mas hoje acho muito impor-
tante conversar com os jovens. 
Os adolescentes estão sonhan-
do. É importante mostrar que 
é possível sonhar com algo me-
lhor na vida”. “Acho importan-
te a gente contar nossa história 
para que eles possam ver que é 
possível vencer.”

Para os jovens que sonham 
com o esporte, Fofão diz que 

o importante é praticar, uma 
vez que ele exige dedicação, 
regras e disciplina. “O esporte 
faz você ter uma disciplina de 
descanso, alimentação e mui-
tas vezes é necessário abrir 
mão de muita coisa”. Para ela, 
o apoio familiar foi extrema-
mente importante. “Quando 
eu comecei, muito jovem, sa-
bia que podia ou não dar cer-
to. Saber que a gente conta 
com a família, caso algo não 
saia como o previsto, é muito 
importante”. 

Hoje quem segue a traje-
tória da família é sua sobri-
nha Paulina, que já se destaca 
no esporte. “Eu converso bas-
tante com ela, para que man-
tenha os pés no chão, porque 
no esporte também tem muita 
coisa ilusória”. Manter os pés 
no chão para quem voou tão 
alto nas quadras pode até pa-
recer contraditório, mas bas-
tam alguns minutos de conver-
sa com a Fofão para admirá-la 
ainda mais por sua simpatia e 
simplicidade.

Foto: Comitê Olímpico do Brasil

Fofão teve seu nome eternizado na calçada da fama do Vôlei
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Atleta Fofão é recebida pelos professores Alexandre Alves e Leonardo di Santis antes de evento em escola da Zona Norte

VENDO APTO
LAUZANE

Cond. Francisco Ra-
nieri, andar térreo, 

55m2, 2 dorms,  
s/ vaga, próximo a 
comércio, pto ôni-

bus, etc. R$ 280 mil
Tratar: 3064-6002


